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Dep. Alessandro Molon

De: Dep. Alessandro Molon

Enviado em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 17:30

Para: 'marizaconsuelo@gmail.com'

Assunto: ENC: Compra confirmada - 31745746

 
 
De: ViajaNet [mailto:no-reply@viajanet.com.br]  

Enviada em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 18:49 

Para: Dep. Alessandro Molon <dep.alessandromolon@camara.leg.br> 

Assunto: Compra confirmada - 31745746 

 

Administrar sua reserva Central de atendimento  
  

 
  

 
  

 

  

  

 

Compra confirmada! 
Sua passagem aérea está emitida, 
confira abaixo todos os detalhes. 
Boa viagem! 

 

NÚMERO DO PEDIDO 
31745746 

Administrar 
pedido 

  

 

  

Resumo da Viagem 
 

 
IDA 

Rio de Janeiro SDU
Partindo terça-feira, 26 de 

julho às 07h00min
 

Direto 
 

01h45m 
 

BSB Brasília 
Chegando terça-feira, 26 de 
julho às 08h45min 
   

 

Passageiros 
 

 
ALESSANDRO MOLON, 50 anos 
 

Emitido Bilhete N°: JD9TMI
 

 

Detalhes dos Voos  
 

 

IDA - terça-feira, 26 de julho  Rio de Janeiro para  Brasília  
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1  VOO 4800 

 
 

 
  Azul 
 

Classe Econômica
 

 
Rio de Janeiro SDU

Santos Dumont

Partindo às 07h00min
terça-feira, 26 de julho

  
 

Direto 

 
01h45m 

 

Brasília BSB 
Juscelino Kubitschek 

Chegando às 08h45min 
terça-feira, 26 de julho 

  
 

 
LOCALIZADOR JD9TMI 
   

  

Para sua viagem é necessário: 

 

 

 Detalhes do Preço  
 

EXTRATO 

Adultos (1) 
 

R$ 2.045,90
 

 
Encargos de emissão 
 

R$ 204,59
 

 
Taxa de embarque 
 

R$ 39,93
 

 
Valor total 
 

R$ 2.290,42
  

 
Forma de Pagamento 
 

Confirmado 
 

 

CARTÕES DE CRÉDITO 

 

Cartão #1  

**** 9938 Alessandro L Molon 

TVLX Viagens e Turismo SA 
1x R$ 2.290,42 a vista 
 

TOTAL

R$ 2.290,42
 

  

 

Cartão #2  

**** 9938 Alessandro L Molon 

TVLX Viagens e Turismo SA 
1x R$ 0,00 a vista 
 

TOTAL

R$ 0,00
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Informações importantes: 

POLÍTICA DE ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS DA 
COMPANHIA AÉREA  

• Alterações/Cancelamento: Antes do início do voo: Taxas 
de companhia aérea de R$ 275 + diferença tarifária (se 
houver). 
Depois do início do voo:Taxas de companhia aérea de R$ 
275 + diferença tarifária (se houver). 

• Reembolso: Antes do início do voo: Taxas de companhia 
aérea de 60% do valor da tarifa. 
Depois do início do voo: Taxas de companhia aérea de 60% 
do valor da tarifa. 

• Não apresentação no embarque (no show):  
R$ R$ 370 por trecho. 

• Os valores informados são por pessoa e correspondem a 
passageiros adultos, estão convertidos no câmbio do dia e 
portanto, podem variar. O valor deverá ser pago em apenas 
1 (uma) parcela. Passagens aéreas tem validade de 1 (um) 
ano, a partir da data de sua emissão e só podem ser 
utilizados para viagem dentro desse período, ainda que seja 
feita alteração, ou mesmo para solicitar cancelamento. Os 
encargos de emissão não são reembolsáveis. Lembramos 
que os valores informados acima são de responsabilidade 
das companhias aéreas. Por nosso serviço, cobraremos taxa 
de alteração e cancelamento de R$50,00 para voos 
nacionais e US$40,00 voos internacionais. 

REGRA DE BAGAGEM  

  

Inclui mochila ou bolsa 
Deve ser acomodada embaixo da poltrona à sua frente. 
 

 
  

Inclui bagagem de mão 
Deve ser acomodada no compartimento superior da 
aeronave. 
 

 

  

Não inclui bagagem para despachar 
Você pode comprar sua bagagem despachada online e 
também diretamente no balcão de check-in. 
 

 
Siga as orientações e dimensões estipuladas pela companhia aérea 
durante o embarque. 

 

 

REGRA DE IMIGRAÇÃO  

• Visto necessário para este destino e/ou conexões. 
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• Certificado de vacinação internacional contra febre Amarela 
com validade vigente na data do embarque. 

LEMBRE-SE DE CHEGAR SEMPRE COM ANTECEDÊNCIA  

• Devido aos novos protocolos de segurança por causa da 
pandemia do Covid19, o atendimento no aeroporto será 
encerrado com 1 hora de antecedência do voo. Por isso, os 
passageiros que irão realizar qualquer procedimento que 
necessite de atendimento presencial, como o despacho de 
bagagem, precisam chegar mais cedo ao aeroporto. 

INSTRUÇÕES DE EMBARQUE  

• Para realizar seu embarque é necessário apenas o número 
do seu Bilhete Eletrônico e dos voos. Nós recomendamos 
que imprima este e-mail e apresente-o no momento do 
check-in. 

• Para embarques DOMÉSTICOS: Apresente-se no check-in 
da Cia. Aérea com pelo menos 1 hora de antecedência ao 
horário de saída do voo. Para embarque é obrigatório a 
apresentação de documento de identificação original do 
passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão 
aceitas. 

• Para embarques INTERNACIONAIS: Apresente-se no 
check-in da Cia. Aérea com pelo menos 3 horas de 
antecedência ao horário de saída do vôo. Para embarque é 
obrigatório a apresentação de documentos: passaporte 
sempre quando exigido ou identidade (sempre original e 
recente, quando permitida) do passageiro. Copias, mesmo 
que autenticadas, não serão aceitas. Verifique se o 
passaporte e visto estão dentro da validade. Atenção aos 
destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que 
devem ser tomadas. 

• Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o 
seu destino. Após o check-in, apresente-se no portão de 
embarque no horário determinado em seu cartão de 
embarque. 

• Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da 
antecedência que devem ser tomadas. 

• Cópias de documentos, mesmo as autenticadas, não serão 
aceitas. 

 

 
Todas as suas informações pessoais são mantidas em confidencialidade.  

Veja aqui nossa Política de Privacidade . A TVLX Viagens e Turismo S/A, fica na Rua Manoel 
Coelho, 600 - 1° andar - São Caetano do Sul - SP - CEP: 09510-101.  

  
Esta é uma mensagem automática, não é necessário responder esse e-mail.  

 

 

  
 

 


